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البرنامج يأتي بدعم من وزير اإلعالم لتأكيد أهمية دور املسرح

ِّ
ُ
خالد أمني يقدم «املسرح» عبر شاشة
تلفزيون الكويت
متابعة مشاري حامد

يستعد الفنان خالد امين لتقديم برنامج «المسرح» على
ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي��ت ف��ي دورة أك�ت��وب��ر ال�ب��رام�ج�ي��ة ال�ج��اري��ة
وال��ذي يعالج كل القضايا المتعلقة بالمسرح ،وستنطلق
ً
أول ��ى ح�ل�ق��ات��ه غ ��دا (ال �ج �م �ع��ة) ال �ب��رن��ام��ج ي��أت��ي ب��دع��م من
وزي� ��ر االع � ��ام وال �ث �ق��اف��ة وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال�ش�ب��اب
ع �ب��دال��رح �م��ن ال �م �ط �ي��ري ،ل �ت��أك �ي��د أه �م �ي��ة دور ال �م �س��رح،
ورس��ال�ت��ه التنويرية ،ومساهمة م��ن اإلع��ام الكويتي في
دعم قضايا المسرح ،إلى جانب الجهود الداعمة من وكيل
وزارة اإلع��ام منيرة ال�ه��وي��دي ،والوكيل المساعد لقطاع
التلفزيون تركي المطيري ،كذلك يقوم البرنامج بتعريف
رس��ال��ة ال �م �س��رح ال �ت �ن��وي��ري��ة ف��ي ال�م�ج�ت�م�ع��ات م��ن خ��ال
ُ
ُ
االطروحات والمناقشات التي تطرح وتعالج .ويستضيف
ال�ب��رن��ام��ج ع�ب��ر حلقاته المسرحيين الكويتيين وال�ع��رب

ل�ط��رح ومناقشة الكثير م��ن القضايا ال�ت��ي تهم المسرح
المعاصر ،والضيوف سعد الفرج ،مريم الصالح ،جاسم
النبهان ،اسمهان توفيق ،عبداهلل عبدالرسول ،عبدالرحمن
العقل ،ب��در م�ح��ارب ،ابتسام ال�ح�م��ادي ،غنام غ�ن��ام ،غانم
السليطي وال�ب��رن��ام��ج التلفزيوني «ال �م �س��رح» يعتبر من
ً
ً
البرامج المتخصصة في مجال المسرح ،ويعد دعما كبيرا
للمسرحيين بطرح قضاياهم ،من إع��داد نيفين ابوالفي
وعبدالرحيم احمد وال��دي�ك��ور لمحمد ال��رب��اح وم��ن اخ��راج
علياء مندني.
ي��ذك��ر أن خ��ال��د أم �ي��ن ي�س�ت�ع��د ألع �م��ال أخ ��رى ع ��دة ،منها
مسلسل «القفص» وهو ذو طابع تراثي حقبوي ،من تأليف
محمد ال�م�ي��اح��ي وإخ� ��راج ج��اس��م ال�م�ه�ن��ا وت�ح��ت إش��راف
محمد العنزي وبدر الجزاف ،ويخوض البطولة فيه كل من:
خ��ال��د أم�ي��ن ،لمياء ط��ارق ،م��ي البلوشي ،حسين المهدي،
روان مهدي ،حصة النبهان وآخرين.

نانسي عجرم تشارك محمد حماقي
حفل كالي ماكس  2021بالقاهرة

كما شارك خالد في مسلسل «ديستوبيا» ويشاركه العمل
فيصل العميري وشهد ياسين وعبد اهلل التركماني وعبد
اهلل الطراروة والدكتور شايع الشايع وشهد ياسين وناصر
ال��دوس��ري وم�ن�ص��ور ال�ب�ل��وش��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى نخبة من
النجوم ،والمسلسل يتكون من  8حلقات ،وتولى إخراجه
المخرج أحمد عبد الواحد ،وهو من تأليف اإلعامية حبيبة
العبد اهلل ،والتي تخوض أولى تجاربها في التأليف الدرامي،
وهو من إنتاج شركة كتويل للمنتج والفنان عبد اهلل عبد
ال��رض��ا ،وال�م�س�ل�س��ل درام ��ي ب�ع�ي��د ع��ن ال��رت��اب��ة والنمطية
ال �م �ع �ت��ادة ،ح�ي��ث ي�س�ي��ر ع�ل��ى ض ��وء األك �ش��ن وال�غ�م��وض
والتشويق والكثير من األحداث ،وكان آخر أعمال أمين
التي ُعرضت مسلسل «الناموس» ،وحقق أعلى نسبة
مشاهدة ،ومن بطولة عدد من الفنانين ،منهم :هيفاء
ع��ادل ،وجاسم النبهان ،وحسين المهدي ،وعبد
اهلل بهمن ،وعبير أحمد ،وبثينة الرئيس.

صفاء أبوالسعود تكشف
شروط عودتها للتمثيل
كشفت الفنانة صفاء أب��و السعود ع��ن تفكيرها ف��ي العودة
من جديد للمشاركة في أعمال فنية ووضعت بعض الشروط
ال �خ��اص��ة ل �ع��ودت �ه��ا ال �ت��ي م ��ن خ��ال �ه��ا س �ت��واف��ق ع �ل��ى ه��ذه
الخطوة.
وأك � ��دت أن �ه��ا ت�ع�ي��ش ح��ال��ة م ��ن ال �ن �ش��اط ف ��ي ه ��ذه ال�م��رح�ل��ة
وت �س��اه��م ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن ال �م �ن��اس �ب��ات ال �خ��اص��ة ب��ال�ت�ع�ل�ي��م
وال��ري��اض��ة ،كما كشفت عن تاريخ ميادها الحقيقي وال��ذي
يوافق  19أكتوبر .وفقا لوسائل إعام مصرية.
وأوض �ح��ت ال�ف�ن��ان��ة ال�م�ص��ري��ة رغ�ب�ت�ه��ا ف��ي ت�ق��دي��م ع�م��ل فني
مختلف يضيف للمشاهد ويليق بتاريخها الفني وليس
مجرد عمل تقليدي ،حيث أنها ابتعدت عن الدراما منذ آخر
أعمالها «اغتيال شمس».

القاهرة« -النهار»

ُي �ح �ي��ى ال �ن �ج��م م �ح �م��د ح �م��اق��ي ح �ف��ل ك��اي
م��اك��س ال �م �ق��ررة إق��ام�ت��ه ف��ي اس �ت��اد ال�ق��اه��رة
ال��دول��ي بالصالة المغطاة  4نوفمبر 2٠21
بحضور متوقع ألكثر م��ن  1٠آالف شخص
م��ن م�خ�ت�ل��ف ب �ل��دان ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ول �م��دة
ثاثة أيام.
يشارك النجم محمد حماقي في حفل ختام
م��ؤت�م��ر ك��اي م��اك��س  2٠21ال�م�ق��رر ان�ع�ق��اده
ل� �م ��دة ث ��اث ��ة أي� � ��ام ت � �ش� ��ارك ف �ي ��ه ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ن ��ان� �س ��ي ع � �ج� ��رم ب� �ح� �ف ��ل االف� � �ت� � �ت � ��اح ،وي �ع ��د
ك� ��اي م ��اك ��س ال �م��ؤت �م��ر ال �س �ن ��وي ل�م�ن�ظ�م��ة
ك��اي��زن ال�ت��دري�ب�ي��ة وه��ي منظمة غ�ي��ر ه��ادف��ة
ل� �ل ��رب ��ح ت �ع �م ��ل ع� �ل ��ى ت� ��دري� ��ب ال � �ش � �ب ��اب ف��ي
ال��وط��ن العربي على كيفية العمل م��ن خال
اإلنترنت ومواكبة الثورة التكنولوجية في
البيع عبر اإلنترنت.
ن � �ظ � �م� ��ت م � ��ؤس� � �س � ��ة ك � � ��اي � � ��زن ال � � �ع� � ��دي� � ��د م ��ن
المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر كاي ماكس
ه��ذا العام ال��ذي يشارك فيه حماقي للمرة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ب� �ع ��د م� �ش ��ارك� �ت ��ه ع� � ��ام 2٠15
م ��ع م��ؤس �س��ة ك ��اي ��زن ،ي �ع��د م��ؤت �م��ر
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ال� �م ��ؤت� �م ��ر ال �س �ن��وي
الثامن بإستاد القاهرة بأكبر
ح� � �ض � ��ور ج � �م� ��اه � �ي� ��ري ف��ي
م� �ج ��ال ال� �ب� �ي ��ع ال �م �ب��اش��ر
ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت وأح�ي��ا
ال �ع��دي��د م��ن ن�ج��وم
ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
ال� � � � � � � � � � � ��دورات

الماضية منهم شيرين عبد ال��وه��اب ،تامر
حسني ،نانسي عجرم ،ووائل جسار.
ك �م��ا ح �ض��ر ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن م �ش��اه �ي��ر ال �ف��ن
والمجتمع ورجال األعمال الدورات السابقة
منهم محمد صبحي ،محمد ب��رك��ات ،ح��ازم
إم� ��ام ،وح �س��ن ش �ح��ات��ة ،ك �م��ا ي�ش�ه��د م��ؤت�م��ر
ك��اي م��اك��س ل�ه��ذا ال �ع��ام ح�ض��ور ع��دد كبير
م ��ن م �ش��اه �ي��ر ال �ف��ن وال �م �ج �ت �م��ع وال��ري��اض��ة
وأص�ح��اب قصص النجاح في مجاالت عدة
ُ
سيعلن عنهم قريبا.
ي �ع��د «ك � ��اي م ��اك ��س» ه ��و ال �م��ؤت �م��ر األك �ب��ر
حضورا في الشرق األوسط لشركة چينيس
األم��ري�ك�ي��ة المتخصصة ف��ي م�ج��ال العناية
ب��ال �ب �ش��رة وال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ح �ي��ث ي �ح��رص
ع�ل��ى ح�ض��وره م��دي��رو ال�ش��رك��ة م��ن ال��والي��ات
المتحدة األميركية وأوروبا وعدد كبير من
ال �م��ؤث��ري��ن ف��ي ص �ن��اع��ة ال �ب �ي��ع ال �م �ب��اش��ر في
العالم بتنظيم مؤسسة كايزن التدريبية.

طرح اإلعالن الترويجي للفيلم اإلماراتي «الكمني»

طرحت «إي��ه ج��ي س��ي إنترناشيونال» ،ذراع
المبيعات الدولية التابعة لمجموعة «إيه جي
س��ي س �ت��ودي��وز» ،و«إي �م��ج نيشن أب��وظ�ب��ي»،
اح��دى الشركات ال��رائ��دة الحائزة على الكثير
م��ن ال �ج��وائ��ز ف��ي ق �ط��اع ص�ن��اع��ة المحتويين
اإلع ��ام ��ي وال �ت��رف �ي �ه��ي ،أول إع ��ان ت��روي�ج��ي
ل�ل�ف�ي�ل��م اإلم ��ارات ��ي ال �ض �خ��م «ال �ك �م �ي��ن» ،ال��ذي
يسرد وق��ائ��ع قصة حقيقية إلن�ق��اذ مجموعة
م��ن ال �ج �ن��ود اإلم��ارات �ي �ي��ن ال ��ذي ع�ل�ق��وا داخ��ل
واد جبلي تحت حصار عناصر من
كمين في ٍ
المتمردين.
ُي �ع��د ال�ك�م�ي��ن أك �ب��ر إن �ت��اج س�ي�ن�م��ائ��ي باللغة
ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون

ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ب�م�ش��ارك��ة ط��اق��م ع�م��ل م��ؤل��ف من
 4٠٠ف ��رد ي�ش�م��ل ال �ن �ج��وم اإلم��ارات �ي �ي��ن ال��ذي��ن
يؤدون األدوار الرئيسة بالفيلم .وقد صورت
كل مشاهد الفيلم في دولة اإلمارات ،وهو من
بطولة الممثل مروان عبد الله صالح ،خليفة
الجاسم ،ومحمد أحمد.
ش� � � ��ارك ف � ��ي إن� � �ت � ��اج ال� �ف� �ي� �ل ��م «إي� � � ��ه ج � ��ي س��ي
ستوديوز» و«إيمج نيشن أبوظبي» ،وأخرجه
الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم
تايكن ،المنطقة بي  ،)13بالتعاون مع المنتج
ديريك داوتشي (رومان جي إسرائيل ،فيكتور
فرانكشتاين) ،وجنيفر روث (باك سوان).
وق��ام بكتابة الفيلم ك��ل م��ن ب��ران��دون بيرتيل

لني برازي تخوض تجربة
سينمائية جديدة
كشفت الفنانة لين برازي عن توقيعها عقود
م �ش��ارك �ت �ه��ا ب �ف �ي �ل��م س �ي �ن �م��ائ��ي ف ��ي اإلم� � ��ارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �م� �ت� �ح ��دة ب� �م� �ش ��ارك ��ة ن � �ج� ��وم م��ن
السعودية واإلمارات ،وأبدت برازي سعادتها
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي ال� �ف� �ي� �ل ��م ال � �ج� ��دي� ��د ،م �ش �ي��دة
بتجربتها السابقة في الفيلم السوري «Fake
أپ» ،مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد.
وق��ال��ت ب ��رازي« :ت�ن�ت�ظ��رن��ي م�ش��ارك��ة ف��ي فيلم
س �ي �ن �م��ائ��ي ك ��وم� �ي ��دي ف� ��ي اإلم � � � � � ��ارات ،وه ��ي
ت�ج��رب�ت��ي ال �ث��ان �ي��ة ف��ي م �ج��ال ال�س�ي�ن�م��ا ،وأن��ا
ً
س �ع �ي��دة ج� ��دا ب ��وج ��ودي إل ��ى ج��ان��ب ف�ن��ان�ي��ن
سعوديين وإماراتيين لهم مكانة عالية».
واض��اف��ت ل�ي��ن« :ال أود ال�ح��دي��ث ع��ن تفاصيل
ال � �ع � �م� ��ل ،ل� �ك� �ن ��ي أت � ��وق � ��ع ن� �ج ��اح ��ه ألن� � ��ه ي �ض��م
مجموعة مميزة م��ن الفنانين ف��ي السعودية
واإلمارات».
ً
وحضرت برازي مؤخرا في الفيلم السينمائي
السوري « Fakeأپ» ،ال��ذي يعتبر أول تجربة

ع ��رب �ي ��ة ل� �ه ��ا ،ب �ع ��د م� �ش ��ارك ��ات ع � ��دة ف��ي
ال � �س� ��وي� ��د .ووص � �ف � ��ت ت �ج��رب �ت �ه��ا
آن � � ��ذاك ب��ال �م �م �ت �ع��ة ،وأض ��اف ��ت:
«ت ��واج ��دت إل ��ى ج��ان��ب ن�ج��وم
ك �ب��ار ع ��دة ،وال �م �خ��رج ال�ق��دي��ر
أح � �م� ��د اب� ��راه � �ي� ��م أح � �م� ��د ،م��ا
جعلني أش�ع��ر بالمسؤولية
وال�ت��وت��ر ،لكني تغلبت على
المشكلة بفضل ال��زم��اء في
العمل».
وع� ��ن دوره� � ��ا ،ق ��ال ��ت« :دوري
ً
ي�ش�ب�ه�ن��ي ك� �ث� �ي ��را ،أن� ��ا ع�ف��وي��ة
ل � �ل � �غ� ��اي� ��ة ،م � �ث� ��ل س � �ه� ��ى ال� �ت ��ي
أجسد شخصيتها ،إلى درجه
تمنيت فيها أن أكون سهى في
الحقيقة ،وأن أع�ي��ش حياتها،
ً
ً
ب��اخ �ت �ص��ار ،ك� ��ان دورا م�م�ت�ع��ا
ً
جدا ،وأنا سعيدة ألدائه».

(فيلم السرعة والغضب  )7وكورتيس بيرتل
(مسلسل وسام الشرف) بالتعاون مع جنود
القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا في
وق��ائ��ع ال�ك�م�ي��ن ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ع ��ام  2٠18وال ��ذي
ُ
است َ
«إيمج
ِ
لهمت منه قصة الفيلم .وقد دعمت ّ
نيشن أبوظبي» الفيلم بطاقم عمل من صناع
األف � ��ام اإلم��ارات �ي �ي��ن وال� �ك ��وادر االس �ت �ش��اري��ة
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ،ب �م ��ن ف �ي �ه��م ه� �ن ��اء ك ��اظ ��م وط� ��ال
األس�م�ن��ي وع�ل��وي��ة ث��ان��ي وع�ل�ي��اء ال �ق��زي .ومن
المقرر ط��رح فيلم «الكمين» في دور العرض
�ت الحق من
بدولة اإلم��ارات والمنطقة في وق� ٍ
العام الحالي.

